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تــركــيـــا
التمويل اإلنساني
التقرير السنوي2015
احصاءات حيوية

المقدمة

إجمالي المشاريع الممولة
األمم
المتحدة
%8
المنظمات غير 9
الحكومية الدولية
%29
32

يقوم صندوق التمويل اإلنساني في تركيا بالمشاريع ذات األولوية في خطة اإلستجابة اإلنسانية لسوريا.
ويقوم بتوفير مصادر ثابتة األوقات ومرنة للشركاء مما يوسع بالتالي عملية تسليم المساعدات اإلنسانية
وزيادة طرق الوصول اإلنسانية خصوصا في المناطق المحاصرة والصعبة الوصول.
المنظمات غير
الحكومية الوطنية
%63
69

األهداف
تعتبر تنمية قدرات المنظمات غير الحكومية السورية المحلية الهدف األساسي لصندوق التمويل
اإلنساني ،حيث يتم هذا بأربع طرق مختلفة:



إجمالي التمويل المخصص
األمم
المتحدة
%17.4
9.4$

54.7
المنظمات غير
الحكومية الدولية
%35.0
19.1$

مليون



المنظمات غير
الحكومية
الوطنية
%47.7
26.1$

نوع التخصيص
التخصيص
اإلحتياطي
16.0$
%29
التخصي
ص
المعياري
38.7$
%71
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القيام بتطبيق طرق تقييم مقدارت تشاركية من أجل تحديد وتلبية احتياجات الشركاء.
تقديم التمويل المباشر للمنظمات السورية غير الحكومية عبر عملية تخصيص مالي
تتضمن تدريب من قبل هيئات المراجعات التقنية لكل قطاع.
مشاريع تمويل لوكاالت األمم المتحدة والمنظمات الغير حكومية الدولية فيما يتعلق
بعناصر بناء القدرات التي تستهدف المنظمات السورية الغير حكومية.
تقديم تدريبات عن ادارة سير المشروع ،كتابة التقارير ومقترحات المشاريع ،ادارة المنح،
والمراقبة والتقييم.

.1

كلمة ،الملخص التنفيذي ،الرسوم البيانية

كلمة نائب المنسق اإلنساني اإلقليمي
"يعتبر صندوق التمويل اإلنساني في تركيا مختلفا عن باقي صناديق التمويل في العالم ،من حيث أنه أوال يقوم بتمويل المشاريع عبر الحدود
داخل سوريا في المناطق التي ال يتواجد فيها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،وثانيا بسبب أن معظم التمويل مقدم للمنظمات
السورية الغير حكومية .مما جعل تنمية قدرات المنظمات السورية غير الحكومية وانشاء الشراكات معها من أولويات صندوق التمويل
اإلنساني .قام صندوق التمويل اإلنساني في العام  2015بتخصيص أكثر من  27مليون دوالر للمنظمات السورية غير الحكومية ،ما يعادل
 %32من إجمالي الـ  85مليون دوالرا المخصصة لصناديق التمويل اإلقليمية حول العالم للشركاء المحليين .باإلضافة إل أن التمويل
اإلنساني قام بتدريب  700عامل في المجال اإلنساني السوريين في العام  2015عل مواضيع متعددة مثل ادارة سير المشروع ،كتابة
التقارير ،وضع الميزانيات ،كتابة مقترحات المشاريع ،المبادئ اإلنسانية ،وتضمين النوع اإلجتماعي.
تم وضع صندوق التمويل في تركيا نظرا لوضع سوريا الحالي ،مما يجعل األمور أكثر سهولة ومرونة في اإلستجابة إل التغيرات السريعة
الحاصلة في سياق النزاع السوري ،هذا وقد قام مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بتطوير آلية التخصيص اإلحتياطي للتأكد من
التوزيع المالي في الوقت المحدد .أطلق صندوق التمويل اإلنساني في تركيا في  2015عمليتي تمويل احتياطي للطوارئ من اجل نشاطات
مهمة من اجل انقاذ األرواح ومشاريع في قطاعات عدة ،بلغت قيمتها اإلجمالية  20.5دوالر ،وقد تم توزيع الدفعات المالية للشركاء في
غضون ثمانية أيام.
قام التمويل اإلنساني تركيا باعتبار تمويل المشاريع في المناطق المحاصرة والمناطق صعبة الوصول من أولويات عمله فيما يتعلق
بالتمويالت التي تحدث مرتين سنويا ،باإلضافة إل المشاريع التي تركز عل تمكين المجتمعات المحلية بالتوافق مع أولويات خطة اإلستجابة
اإلنسانية .وجدير بالذكر قيام التمويل اإلنساني تركيا في  2015بوضع تضمين النوع اإلجتماعي موضع األولوية ،باإلضافة إل تدريبات
تخص النوع اإلجتماعي من قبل مستشارة النوع اإلجتماعي الخاصة بمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،والتي قامت بدورها
بتقديم اإلرشاد إل القطاعات حول مؤشر المساواة بين الجنسين ،وحول كيفية التأكد من تضمينه في جميع المشاريع التي تتلق التمويل من
صندوق التمويل اإلنساني.
ال تخلو إدارة صندوق التمويل عن بعد من التحديات واألخطار ،لذلك نتطلع إل أن يأخذ صندوق التمويل اإلنساني في  2016التدقيق
لمشاريع  2015و  2014بعين اإلعتبار ووضع مشروع مراقبة طرف ثالث ضمن اطار عمل إدارة المخاطر الخاصة بالتمويل اإلنساني.
وبالطبع ما كان ليحدث أي مما ذكر أعاله لوال كرم المجتمع المانح الذي قدم ما يقارب الـ  50مليون دوالر كتمويل لعام ".2015

Raul Rosende
نائب المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية
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الملخص التنفيذي
قام صندوق التمويل اإلنساني في تركيا في  2015بتوزيع  $54,679,959مولت  110مشروع انساني لـ  10قطاعات .ويمثل هذا المبلغ  %6من
المخصصات المالية إلستجابة عبر الحدود من تركيا مما جعل األخيرة أحد أكبر أو حت الوجهة الوحدية المستخدمة كمصدر تمويل للمنظمات السورية
المحلية غير الحكومية ،المتواجدة في تركيا والعاملة داخل سوريا .وتم توزيع التمويل عبر أربعة عمليات تخصيص ،اثنان منهما معيارية للمناطق
المحاصرة والمناطق الصعبة الوصول ،التي تلقت  %65من التمويل ،باإلضافة إل تمويلين احتياطيين للطوارئ ،استهدفت التخزين المسبق والتسليم
لمتطلبات حالة الطوارئ في حلب ،إدلب ،وحماة ،حيث بلغت نسبة التمويل  %35من التمويل وتم توزيعها خالل  8أيام عمل.
وقام التمويل اإلنساني بجمع تبرعات بلغت  50مليون دوالر أمريكي في  2015من أجل دعم عملية التخصيص ،باإلضافة إل إجمالي المساهمات
والتعهدات التي بلغت  $49,404,423من قبل سبعة من الدول األعضاء .ومن الجدير ذكر أنه تم استالم  42مليون دوالر من المجتمع المانح من أجل
انشاء صندوق التمويل اإلنساني في تركيا في العام ( 2014انظر التقرير السنوي  )2014وأكثر ما تم تخصيصه في بداية  2015كان للمشاريع
اإلنسانية.
استهدف التمويل اإلنساني في تركيا من خالل المشاريع الـ  110ما يعادل الـ  4,278,350مستفيدا في  .2015واستهدف التخصيص  11محافظة من
مجمل الـ  15محافظة سورية .وأظهرت نسبة النساء والفتيات التي تبلغ  %55من المستفيدين أهمية التركيز عل تضمين النوع اإلجتماعي في النصف
الثاني من العام .تم اعطاء عالمة أ\2ب 2لـ  %70من المشاريع التي تم رفعها مما يظهر تضمين اعتبارات النوع اإلجتماعي في نشاطات المشاريع
والنتائج المتوقعة منها.
تم إعطاء األولوية للمشاريع التي تدعم بناء القدرات للمنظمات السورية
غير الحكومية المحلية ،حيث أن معظمها كان قد تم انشاؤه مع بداية األزمة.
تم تخصيص ما يفوق الـ  27مليون دوالر أمريكي لـ  70مشروع منفذة
من قبل  43منظمة سورية غير حكومية ما يعني أن ثلث مخصصات
المنظمات غير الحكومية من تمويل صندوق التمويل اإلقليمي للعام 2015
قد ذهبت لصندوق التمويل تركيا .وقام صندوق التمويل اإلنساني أيضا
كخطوة لدعم دفعة التمويل هذه بتدريب  700عامل انساني سوري عل
وضع الميزانيات ،إدارة سير المشروع ،المراقبة وكتابة التقارير.
قام صندوق التمويل اإلنساني خالل  2015بإضافة  25شريكا جديدا
باإلضافة للـ  24الذين تم العمل معهم خالل  .2014متضمنا الـ  43منظمة
سورية 25 ،منظمة دولية غير حكومية ،و  5وكاالت أمم متحدة .كان قد
تم اجراء ثالث جوالت من تقييم القدرات لـ  98شريكا ،حيث تم تعريف
إنني أنتظر بفارغ الصبر اليوم الذي أرى فيه أحفادي يرتدون لباس
 23قليل الخطورة بالدرجة "أ" 21 ،متوسط الخطورة بالدرجة "ب" ،و
المدرسة مرة أخرى و يذهبون للمدرسة مثل كل األطفال في البلدان
 30آخرين عالي الخطورة بالدرجة "ت" ،ومن أجل الحفاظ عل التوازن،
األخرى في العالم .هذا حقهم و واجبنا .شكرا لكم.
تم تضمين فرص للتقديم مرة ثانية في المالحظات النهائية .ونتج عن هذا
أبو ابراهيم – قائد جماعة مشروع التعليم للتمويل اإلنساني
اشراك عدد كبير من المنظمات غير الحكومية المحلية في سبل التنسيق عل مستوى
القطاعات ومستوى مجموعة التواصل اإلنساني ،الذين قاما بدعم خطة اإلستجابة
اإلستراتيجية لمنهجية كل سورية  2015التي استندت عل تقييم اإلحتياجات عل
مستوى المكاتب اإلقليمية (دمشق ،تركيا ،األردن ،ولبنان) العاملة من أجل األزمة السورية.
لم يخلو العام  2015من التحديات ،وخصوصا فيما يتعلق بتوزيع التمويل الذي تأثر بشكل كبير بالتعميم الشامل (إلموجا) عل المستوى الدولي ،وهو
نظام المحاسبة واإلدارة المالية الجديد لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية .هذا وقد تأثرت عمليتا التخصيص المعياريتين بالتأخير ألكثر من
 90يوم لبعض الشركاء .وبالنظر إل التناقض الكبير بين عمليتي التخصيص ،تم اجراء المراجعات لنظام إدارة المنح من أجل تمكين صندوق التمويل
اإلنساني من إدارة مخصصات الطوارئ اإلحتياطية بشكل جيد جدا ،وتوزيع دفعات التمويل للشركاء في غضون ثمانية أيام من الموعد النهائي لرفع
مقترحات المشاريع .هذا وقد تم جمع ونشر عملية التخصيص الجديدة واإلجراءات المتعلقة بالتمويل اإلنسانية في دليل العمليات للتمويل اإلنساني الذي
تمت ترجمته للغة العربية.
ظهر التأخير في رفع التقارير كمشكلة أيضا تمت مواجهتها في العام  ،2015حيث ما يقارب ثلث التقارير المرفوعة كانت قد تأخرت ألكثر من شهر.
وبالرغم من أنه توجد أسباب تتعلق باألزمة أدت إل تأخير رفع التقارير ،قام التمويل اإلنساني بإجراء تدريبات للشركاء عل المراقبة وكتابة التقارير،
من أجل تحسين التسليم في الوقت المحدد ،ونوعية التق ارير .وباإلضافة إل تحسين مقدرات المراقبة وكتابة التقارير للشركاء المنفذين ،تطرقت التدريبات
أيضا للمشاكل األساسية التي تواجه كتابة التقارير والتي تم تحديدها أثناء مراجعة التقرير.
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لم يستطع صندوق التمويل اإلنساني مراقبة المشاريع بشكل مباشر بسبب غياب طرق الوصول إل سوريا.
ولكن ومن أجل التأكد من صحة التقارير ،تم وضع طريقة مراقبة الطرف الثالث كطريقة مثل للمراقبة
عن بعد في سياق العمليات عبر الحدود .تم تطوير مذكرة التفاهم للمشاريع التي سيتم مراقبتها والتي تم
تمويلها في عملية التخصيص المعياري لـ .2014
ونتطلع قدما أن تكون األولوية األساسية هي دمج النجاحات والتعلم من التحديات لـ  .2015سيتم تبسيط
األنظمة واإلجراءات ،وسيتم توظيف شخص مسؤول عن الموارد البشرية التقنية من أجل تمكني ادارة
المخاطر من خالل تنفيذ مراقبة الطرف الثالث ،باإلضافة إل "ملحق األداء" الذي يربط بين أداء الشريك
ومناهج العمليات .وسنستمر بتطوير قدرات شركائنا المنفذين ،والشراكات مع المانحين والقطاعات من
أجل تقوية فعالية واستمرارية صندوق التمويل اإلنساني في تركيا خالل  2016و .2017
"عندما سأنتهي من المدرسة ,سأفتقد كثيرا مقعدي,
معلمتي ,وكتبي .أرجوكم أسرعوا".

.2السياق والمساهمات والتخصيص

مريم – طالبة من مدرسة في ادلب ممولة من التمويل
اإلنساني

السياق:
ازدادت اإلحتياجات اإلنسانية في العام  2015بمقدار اثني
عشرة مرة عما كانت عليه مع بداية األزمة ،حيث بلغ عدد من
هم بحاجة للمساعدات اإلنسانية  12.21مليون شخصا ،من
بينهم  5.6طفال ،و  7.6مليون نازح داخليا .هذا وقد تم تقدير
عدد من هم بحاجة للمساعدات اإلنسانية في المناطق الصعبة
الوصول بـ  4.8مليون شخصا حسب خطة اإلستجابة
اإلستراتيجية  9.8 ،2015غير آمنين غذائيا 11.6 ،مليون
شخص بحاجة عاجلة للمياه النظيفة والصرف الصحي ،باإلضافة
إل أن أكثر من نصف المستشفيات السورية هي إما مدمرة
وخارجة عن الخدمة أو أنها في حالة سيئة .تم تقدير عدد النساء
اللواتي أنجبن في ظروف قاسية بـ  1.480امرأة يوميا بسبب
ضعف نظام الرعاية الصحية ،باإلضافة إل انتشار وازدياد
األمراض المعدية واألمراض التي يمكن إيقاف انتشارها باللقاح
(بما يتضمن شلل األطفال والحصبة) .ربع المدارس متضررة،
أو مدمرة ،أو أنها مستخدمة كمآوي جماعية ،وألغراض التعليم
بنفس الوقت 1.2 .مليون منزال تضررت أو تدمرت بشكل
كامل ،وأكثر من  1.6مليون من األشخاص هم بحاجة للمأوى.
هذا وقد تضمنت عمليات تقييم الغذاء وجود حاالت سوء تغذية
حاد عل المؤشر العالمي بنسبة  %7.2وسوء تغذية حاد جدا
بنسبة .%2.3
تعتبر خطة اإلستجابة اإلستراتيجية األول من نوعها التي تمت
مشاركتها في إطار عمل "منهجية كل سوريا" التي قامت
وبحسب قرارات مجلس األمن  2139و  2165بجمع العاملين
اإلنسانيين داخل سوريا ونظرائهم في محاور تركيا ،لبنان،
واألردن .وباإلستناد عل هذه المنهجية الجديدة في العمل ،باتت
خطة اإلستجابة اإلستراتيجية تستند عل تحليل اإلحتياجات
المشترك للممثلين في المحاور األربعة ،وقامت بتشكيل العمل
داخل سوريا عل شكل الخمسة أهداف التالية:
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الترويج لسبل الوصول للناس المتضررين حسب القانون الدولي ،القانون اإلنساني الدولي ،وقانون حقوق اإلنسان العالمي.
تقديم المساعدة إلنقاذ والحفاظ عل األرواح للناس المحتاجين ،مع وضع المجموعات األكثر ضعفا موضع األولوية.
تمكين المرونة ،كسب العيش ،اإلسترجاع المبكر عبر المجتمعات والمؤسسات.
تمكين سبل تنسيق منسجمة من خالل تمكين التخطيط المشترك ،إدارة المعلومات ،التواصل ،والمراقبة المستمرة.
تقوية قدرات اإلستجابة لجميع األطراف العاملة عل مساعدة الناس في سوريا ،وخصوصا الشركاء والمجتمعات المحلية.

تم تقسيم صندوق تمويل استجابة الطوارئ إل أربع عمليات تمويل منفصلة ،نتيجة لقرارات مجلس األمن  2139و 2165ونتيجة للحاجة لتكميل هذه
الطريقة ،وكل منها تمتلك منهجية خاصة بها ،ومدارة من قبل مكاتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في سوريا ،تركيا ،األردن ،ولبنان .استهدف
تمويل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في تركيا تمويل العمليات عبر الحدود ،للشركاء الموجودين في سوريا عن طريق تركيا ،بالتزامن مع "األهداف
اإلستراتيجية" لخطة اإلستجابة اإلستراتيجية ،مع التشديد عل عمليات المنظمات السورية غير الحكومية بسبب الحدود المفروضة عل وكاالت األمم
المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية .تم اعتبار بناء قدرات المنظمات السورية غير الحكومية وتمويل مشاريعها من األولويات ،حيث تم انفاق
 %50من التمويل بشكل مباشر لهذا الهدف ،وتبلغ النسبة  %70اذا ما تم أخذ التمويل الغير مباشر بالحسبان.

مساهمات المانحين
يود نائب المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية بالنيابة عن المجتمع اإلنساني بشكر المانحين عل كرمهم في المساهمة بصندوق التمويل اإلنساني لعام
 2015من األعضاء الرسميين (انظر الجدول أدناه) .ومن الجدير مالحظة أن مجمل مساهمات المانحين بلغ  42مليون دوالرا أمريكيا من أجل انشاء
التمويل اإلنساني تركيا في نهاية العام ( 2014انظر التقرير السنوي  ،)2014ومنها  39مليون دوالر تقريبا تم تخصيصها من أجل المشاريع اإلنسانية
لعام .2015
والحقيقة هي أن أغلب المانحين كانوا قد قدموا مساهماتهم في الربع األخير من عام  ،2014مما أدى إل انخفاض في عدد المانحين في العام 2015
وليس انخفاض في التمويل .هذا وتوجد بوادر عل أن عدد من المانحين سيقومون بالتمويل مرة ثانية في العام  ،2016مع مساهمات بلغت  11.5مليون
دوالر أمريكي في الشهر األول من .2016

جدول ملخص لمساهمات المانحين في السنة التي أصدر عنها التقرير:
المبلغ بالدوالر األمريكي

$49,404,423

4,299,226
552,486
1,122,334

اسم المانح

$49,404,423

كندا
فرنسا
إيرلندا

30,555,556
1,412,429
1,213,944
10,248,448

هولندا
النرويج
سويسرا
بريطانيا

49,404,423

المجموع

لمحة عامة عن التخصيص
التخصيص والتوزيع لعام 2015

قام التمويل اإلنساني في تركيا بتطوير استراتيجيات التخصيص لديها بما يتوافق وأولويات خطة اإلستجابة اإلنسانية لألزمة السورية،
وبالتوافق مع األهداف اإلستراتيجية المتعلقة بنشاطات إنقاذ األرواح والحفاظ عل األرواح .بلغ مجمل ما وزعه التمويل اإلنساني تركيا في
العام  $54,679,959 20151حيث تم تقديم  %46من التمويل للمنظمات السورية غير الحكومية المحلية .مما يجعل من التمويل اإلنساني
تركيا المصدر األكبر والوحيد تقريبا لتمويل المنظمات السورية غير الحكومية الموجودة في تركيا والعاملة داخل سوريا.
طرق التخصيص اإلحتياطي والمعياري
يمتلك صندوق التمويل اإلنساني آليتين مختلفتين للتمويل :اإلحتياطي الذي يتم اطالقه من قبل نائب المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية بالتشاور مع
القطاعات في حاالت الطوارئ غير المتوقعة أو لإلستجابة للفجوات الحادة في اإلستجابة اإلنسانية .ويقوم التمويل
اإلنساني بالتوافق مع إرشادات صناديق التمويل اإلقليمية بإجراء عمليات تخصيص تشاركية ،مرنة ،فعالة ،وعل الوقت .هذا ويتم تطوير أوراق
التخصيص المعيارية واإلحتياطية بإستشارة مغلقة مع القطاعات والهيئة اإلستشارية لصندوق التمويل اإلنساني.
قام التمويل اإلنساني بإطالق أربع عمليات تخصيص" :تخصيصين معياريين" ،تم إصدارها في شباط وتموز باإلضافة إل "تخصيصين
1يتضمن هذا  $9,030,298تم تخصيصها في نهاية العام  2014ولكن لم يتم صرفها حت بداية 2015

قام التمويل اإلنساني بإطالق أربع عمليات تخصيص" :تخصيصين معياريين" ،تم إصدارها في شباط وتموز باإلضافة إل "تخصيصين طوارئ
احتياطيين" لإلستجابة الطوارئ غير مخطط لها نتيجة لتصاعد القتال في إدلب (أيار  )2015وحلب (أيلول  .)2015وبالمجمل ،فإن  %65من التمويل
( 38.7مليون دوالر) ذهبت للتخصيص المعياري ،و الـ  %35المتبقية ( 20.5مليون دوالر) ذهبت للتخصيص اإلحتياطي.
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التخصيص حسب كل قطاع
تلقت قطاعات الصحة ،األمن الغذائي ،وكسب العيش  %50من مخصصات
التمويل لـ  ،2015مما يعكس األولويات من اإلحتياجات في سوريا .ولكن يجب
األخذ بالحسبان أن التخصيص اإلحتياطي كان قد اعتبر التخزين المسبق للمواد
الطبية في الطوارئ وحصص وجبات الطعام الجاهزة لألكل من األولويات.
التخصيص حسب المحافظة
مع اعتبار المناطق المحاصرة والصعبة الوصول من أولويات المناطق للتمويل في
كال عمليتي التخصيص المعيارية ،قام التمويل اإلنساني بتمويل  11محافظة من
أصل  15محافظة سورية ،مما يعكس منهجية كل سوريا الجديدة كما تم شرحها
في خطة اإلستجابة اإلستراتيجية لعام  .2015ومن خالل عمليتي التخصيص
اإلحتياطي في الطوارئ ،تم اعتبار المشاريع في المحافظات الشمالية وهي حلب،
إدلب ،وحماة من األولويات.

التخصيص حسب المحافظة والقطاع
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المستفيدين المستهدفين
استهدف صندوق التمويل اإلنساني ما مجموعه  5مليون مستفيدا في العام  %55 .2015من هؤالء المستفيدين هم نساء وفتيات ،مما يعكس أهمية
تضمين النوع اإلجتماعي في النصف الثاني من العام .ومن المهم التنويه إل أن هذا العدد هو عدد المستفيدين المستهدفين ،أما العدد الفعلي للمستفيدين
الذين تم الوصول إليهم ال يمكن تحديده إال بعد انتهاء المشاريع.

الصحة

1,225,000
1,011,971

الرجال
934,590
22%

النساء
1,348,617
32%

4,278,350

المياه و اإلصحاح و النظافة
الحماية

815,336

الفتيان
951,170
22%

الفتيات
1,043,973
24%

391,789

األمن الغذائي و سبل العيش

323,138

تنسيق و إدارة المخيمات

265,258

التغذية

187,834

المواد غير الغذائية

58,024

التعليم

مصنفة حسب النوع اإلجتماعي

التوزيع التفصيلي للتخصيص
 2015التخصيص المعياري األول
تم اطالقه في شباط  2015واعتبرت المناطق المحاصرة والمناطق صعبة الوصول أولويات بالنسبة لهذا التخصيص ،باإلضافة إل مشاريع المنظمات
غير الحكومية العالمية ووكاالت األمم المتحدة التي استهدف بناء قدرات المنظمات السورية غير الحكومية من ضمن األولويات وتم تقديمها عل مشاريع
أخرى تم رفعها .تم تخصيص  20مليون دوالر تم توزيعها عل خمس قطاعات باإلضافة إل تشجيع المشاريع المتكاملة المتعددة القطاعات .قام الشركاء
برفع  93مقترح مشروع بقيمة  67مليون دوالر أمريكي .وبإتباع المراجعات التقنية واإلستراتيجية ،تم اختيار  36مشروعا تستهدف 1,894,525
مستفيدا من أجل تمويلها.
التمويل المخصص

التعليم
%1
الصحة
47
%47

1,894,525

األمن الغذائي و سبل
العيش
%2

الحماية
%41

التغذية
%9

النسبة المئوية
حسب القطاع

عدد المشاريع

القطاع

$1,003,449

5%

4

التعليم

$7,919,523

40%
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األمن الغذائي وكسب
العيش

$994,226

5%

4

الحماية

$7,376,528

37%

11

الصحة

$2,400,759

12%

4

التغذية

$19,694,485

100%

36

المجموع الكلي

المستفيدين حسب القطاع
التخصيص اإلحتياطي للطوارئ لمدينة إدلب
أدى الوضع األمني غير المستقر وحركات النزوح في محافظة إدلب في نيسان  2015إل تسليط الضوء عل اإلحتياج المتزايد لإلستجابة السريعة،
واإلستمرار بالتخزين لمواد الطوارئ .ومن أجل تغطية هذه اإلحتياجات قام نائب المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية بتخصيص  4مليون دوالر أمريكي
كتخصيص احتياطي للطوارئ من أجل دعم الشركاء العاملين في قطاعات انقاذ األرواح في األمن الغذائي وكسب العيش ،الصحة ،المأوى\المواد غير
الغذائية والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة.
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األمن
الغذائي
وسبل
العيش
%32

التخصيص من
التمويل

المأوى
و المواد
غير
الغذائية
%7

$1,237,218
المياه و
اإلصحا
حو
النظافة
%50

404,375
الصحة
%11

النسبة المئوية
حسب القطاع

عدد المشاريع

القطاع

29%

3

األمن الغذائي وكسب العيش

$1,012,917

24%

3

الصحة

$998,274

23%

2

المأوى والمواد غير الغذائية

$1,001,191

24%

2

المياه والصرف الصحي
وخدمات النظافة

$4,249,598

100%
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المجموع الكلي

المستفيدين حسب القطاع
المستفيدين حسب القطاع
قام التمويل اإلنساني بالعمل مع القطاعات من أجل اختصار عمليات المراجعات التقنية والمالية ،التي استغرقت  7أيام فقط من بعد رفع مقترحات
المشاريع ،من أجل الوصول إل التوقيع عل المنحة .قام نائب المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية بالموافقة عل مشاريع عشرة شركاء تستهدف
 404,375مستفيدا.
 2015التخصيص المعياري الثاني
بلغ التخصيص المعياري الثاني لصندوق التمويل اإلنساني  2015ما قيمته  10مليون دوالر أمريكي ،وكانت قد أطلقت في آب  .2015كانت األولويات
هي تحقيق المرونة والتحضير للشتاء عبر كل القطاعات للمناطق المحاصرة والمناطق صعبة الوصول .اعتبرت تحسين قدرات المنظمات السورية غير
الحكومية والمنظمات المجتمعية أيض ا من العوامل المهمة في اختيار المشاريع من قبل هيئات المراجعات التقنية.
التخصيص من
التمويل

تنسيق و إدارة المخيمات
%22

األمن الغذائي
وسبل العيش
%1
التعليم
%3

1,025,090

المياه و
اإلصحاح و
النظافة
%50

الصحة
%12
الحماية
%2
التغذية
%9

المأوى و المواد غير الغذائية
%1

المستفيدين حسب القطاع

النسبة المئوية
حسب القطاع

عدد المشاريع

$1,498,103

15%

5

ادارة وتنسيق المخيمات

$991,916

10%

4

التعليم

$1,224,017

12%

5

األمن الغذائي وكسب العيش

$967,444

10%

5

الحماية

$1,564,836

16%

4

الصحة

$1,011,330

10%

2

المأوى والمواد غير الغذائية

$734,446

7%

3

$1,999,369

20%

5

$9,991,461

80%

33

التغذية
والصرف الصحي
وخدمات النظافة
المجموع الكلي

القطاع

المياه

تم رفع ما مجموعه  81مقترح ،ولكن وبعد المراجعات التقنية واإلستراتيجية ،تم اختيار  33مشروع في جميع القطاعات الثمانية مستهدفة ما يفوق
المليون مستفيدا.
تخصيص استجابة الطوارئ لحلب ،إدلب ،وحماة
أطلق التمويل اإلنساني في تشرين األول تخصيص الطوارئ اإلحتياطي الثاني من أجل اإلستجابة للصراع المتصاعد في حلب ،إدلب ،وحماة الذي نتج
عن القصف الجوي المتزايد من قبل الحكومة السورية وحلفائها .وقام التمويل اإلنساني بتعريف  13منظمة سورية غير حكومية 4 ،منظمات دولية غير
حكومية ،ووكالتي أمم متحدة في "قطاعات إنقاذ األرواح" المتضمنة قطاع المياه والصرف الصحي وخدمات النظافة ،إدارة وتنسيق المخيمات ،األمن
الغذائي وكسب العيش ،الصحة ،والمأوى والمواد غير الغذائية ،وتم رفع مشاريع قيمتها  .$11,529,791واستلم ما يقارب الـ  410,000من المستفيدين
حاجاتهم من المساعدات اإلنسانية العاجلة تحت هذا التخصيص.
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تنسيق و إدارة المخيمات
المياه و اإلصحاح و
%1
النظافة
%15
المأوى و
األمن
المواد غير
الغذائي
الغذائية
408,764
وسبل
%6
العيش
%49
الصحة
%29

التخصيص من التمويل

النسبة المئوية
حسب القطاع

عدد المشاريع

القطاع

$1,963,799

19%

1

األمن الغذائي وكسب
العيش

$2,008,314

20%

1

الصحة

$1,770,051

17%

1

$1,999,518

20%

1

$3,788,108

24%

1

إدارة وتنسيق المخيمات

$11,529,791

100%

5

المجموع الكلي

المأوى والمواد غير
الغذائية
المياه والصرف الصحي
وخدمات النظافة

تضمين النوع اإلجتماعي
تم استخدام الوكالة المشتركة الخاصة بمؤشر النوع اإلجتماعي من قبل تخصيص صندوق التمويل اإلنساني في تركيا من أجل الترويج لتضمين النوع
اإلجتماعي .وهو نظام ترميز يطبق ذاتيا ويقوم بالتحقق من مدى اندماج اجراءات المساواة بين الجنسين في تصميم المشروع .حيث يجب التمييز بين
اإلختالفات بين النساء ،الرجال ،الفتيات ،والفتيان ،أن يتم وصفها ،وربطها بشكل منطقي بالثالث أقسام األساسية من مقترح المشروع:
 تقييم اإلحتياجات (السياق\تحليل الوضع)
 النشاطات
 المخرجات
عندما يتم القيام بهذا ،يكون المشروع أكثر تحقيقا لتغطية اإلحتياجات المختلفة
للرجال ،النساء ،الفتيان ،والفتيات ،ويكون بالتالي مساهما أكثر في تحصيل
نوعية أفضل.
شجع صندوق التمويل اإلنساني في  2015الشركاء عل استخدام مؤشر
النوع اإلجتماعي لتقوية مشاريعهم ولتطوير مقترحات مشاريع التمويل
اإلنساني .باإلضافة إل أن التمويل اإلنساني كان قد شجع عل تحقيق
المساوة بين الجنسين في الميدان في فرق المراقبة والتقييم ،تطوير المؤشرات
الحساسة للنوع اإلجتماعي والتأكد من أن أدوات البرامج (اإلستبيانات،
اإلستراتيجيات ،األهداف) حساسة لمؤشر النوع اإلجتماعي .والهدف من
مؤشر النوع اإلجتماعي هو التأكد من أن المشاريع اإلنسانية صممت لتغطي
جميع اإلحتياجات للنساء ،الرجال ،الفتيات ،الفتيان .باإلضافة إل أنه كانت
مستشارة النوع اإلجتماعي التي تواجدت في مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية بالعمل مع صندوق التمويل اإلنساني من أجل بناء قدرات
الشركاء في سبيل تحسين قدرتهم عل تضمين برام ج المساواة بين الجنسين ،بما يتضمن الوقاية ،واإلستجابة للعنف القائم عل النوع اإلجتماعي في جميع
القطاعات.

مشروع توزيع مؤشر النوع اإلجتماعي

وكانت النتيجة من طرح مؤشر النوع اإلجتماعي في عملية التخصيص المعياري
الثانية للتمويل اإلنساني ،تسجيل  %70من المشاريع بدرجة 2أ\2ب ،مثال :تم أخذ
النوع اإلجتماعي بعين اإلعتبار في عملية تقييم اإلحتياجات ،وانعكست هذه
اإلعتبارات في النشاطات ومخرجات المشاريع المتوقعة .و  %27أخرى من
المشاريع تم تسجيلها بدرجة أ ،مثال :هي المشاريع التي ساهمت بشكل قليل فيما يتعلق
بالمساواة بين الجنسين ،وتم تسجيل  %3من المشاريع التي لم تتعامل بشكل مباشر
مع الناس أو تقديم الخدمات (مثل المشاريع المنشأة من أجل قواعد البيانات) .وما يثير
التفاؤل هو عدم وجود مشاريع تجاهلت النوع اإلجتماعي (رمز  .)0وقالت مستشارة
النوع اإلجتماعي في مكتب األمم المتحدة لتسيق الشؤون اإلنسانية بأنها بداية مشجعة،
وتعكس انتشار الوعي عند الشركاء والقطاعات حول المشاكل المتعلقة بالنوع
اإلجتماعي وباتوا يعرفون كيف يقومون عمليا بتطبيق هذه المعرفة في البرامج.
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غير قابل
للتطبيق
%3

 2أ
 2ب
1

غير قابل
للتطبيق

 2أ
%67

1
%27
 2ب
%3

األداء
أداء وإدارة التمويل
التعامل مع العقبات التشغيلية – الشراكة ،بناء القدرات وسبل الوصول
تواجه اإلستجابة عبر الحدود من تركيا عقبات كثيرة ،ولذلك قام المنسق اإلنساني بإستخدام
صندوق التمويل اإلنساني بشكل ناجح من أجل التعامل معها .وبالرغم من هذا ،يوجد نقص
كبير في سبل العبور والوصول للعاملين اإلنسانيين الدوليين ،األمم المتحدة ،والمنظمات
غير الحكومية وكوادرها .وكنتيجة لهذا النقص ،يعتمد المجتمع اإلنساني الدولي بالكامل
عل المنظمات السورية غير الحكومية ،من أجل تقديم المساعدات داخل سوريا .وغالبية
ه ذه المنظمات غير الحكومية حديثة النشأة منذ بداية األزمة ،لذلك اعتبر بناء القدرات
والتدريبات لكوادر هذه المنظمات من أولويات اإلستراتيجية للتمويل اإلنساني لعام .2015
يقوم التمويل اإلنساني باإلضافة إل تقديم التدريبات ،بتمكين المنظمات السورية غير
الحكومية بثالث طرق مختلفة ،أوال ،بتطبيق طرق تقييم قدرات تشاركية من أجل تحديد
المواضع لدى الشركاء التي تحتاج للتطوير والتنمية .تقديم الدعم المباشر عن طريق عملية
تخصيص تتضمن التوجيه من قطاع هيئات المراجعة التقنية ،مستشاري القطاعات مثل
مستشارة النوع اإلجتماعي لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،وثالثا ،تمويل
مشاريع األمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية التي تتضمن بناء القدرات
للمنظمات السورية غير الحكومية في إطار عملها وميزانياتها.

المراقبة و
التقييم
165

تقييم
القدرات
140

النوع
اإلجتماعي
57

وضع
الميزانية
70

69

إدارة دورة
البرنامج
130

نظام إدارة
المنح
130

قام التمويل اإلنساني بوضع تمويل المشاريع في المناطق المحاصرة ،المناطق الصعبة الوصول ،والمناطق تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية مثل
الرقة ودير الزور موضع األولوية ،وذلك لإلستجابة لعقبات الوصول ،وتوافقا مع أولويات خطة اإلستجابة اإلستراتيجية أيضا .ازدادت التغطية الجغرافية
للتمويل اإلنساني في سوريا في العام  2015وعكست بنفس الوقت منهجية كل سوريا ،حيث قام التمويل اإلنساني بتمويل مشاريع في  11محافظة من
أصل  ، 15متضمنة ريف دمشق ،ومناطق محاصرة من قبل الحكومة السورية وحلفائها مثل مخيم اليرموك ومضايا.

تدعيم قيادة نائب المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية
استطاع نائب المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية بفضل قيادة محور تركيا لخطة اإلستجابة اإلستراتيجية  2015بالتشاور مع الشركاء عل األرض،
توظيف الموارد ألكثر اإلحتياجات اإلنسانية استعجاال ،وتمويل مشاريع مصنفة كأولويات حسب القطاعات .وساهم أيضا انشاء هذا التمويل بتمكين قيادة
نائب المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية عن طريق الترويج لإلستجابة المنسقة المستندة عل استشارة المجتمع اإلنساني في البلد ،من خالل اساليب التنسيق
المتوفرة بما يتضمن مجموعة التواصل اإلنساني ،باإلضافة إل أنها ساعدت نائب المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية في صنع قرارات استراتيجية
وحكيمة وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بمخصصات الموارد ،والتي تقوم بالتعامل مع العقبات العملياتية وتقوم بتقديم المساعدات اإلنسانية حيث يحتاج
إليها.

تمكين نظام التنسيق
كانت المنظمات السورية غير الحكومية قبل انشاء التمويل اإلنساني ،تقوم بتسليم المساعدات للناس
المحتاجين ،اعتمادا عل بعض المنح من المنظمات الدولية غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة،
ولكنهم لم يستطيعوا الحصول عل التمويل من المانحين بشكل مباشر .ساهم انشاء صندوق التمويل
اإلنساني بجذب الكثير من المنظمات السورية غير الحكومية التي لم تكن بالضرورة ناشطين في
نظام التنسيق ،ولم يستطيعوا الحصول عل التمويل من المانحين بشكل مباشر .قام التمويل بدعم
قدرة اإلستجابة لدى المنظمات السورية غير الحكومية والمحلية ،وساهم بطريقة أو بأخرى في بناء
قدراتهم .ساهم التمويل أيضا في زيادة الشراكات ،والمساهمات ،وتبادل المعلومات ،بجمع كل
األطراف اإلنسانية العاملة في السياق السوري ،وكانت النتيجة هي إشراك عدد كبير من الشركاء
المحليين في آليات التنسيق عل مستوى القطاعات ،باإلضافة إل مجموعة التواصل اإلنساني ،التي
عملت عل تطوير خطة اإلستجابة اإلستراتيجية لمنهجية كل سورية للعام  2015استنادا عل تقييم
اإلحتياجات المقدم من مكاتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية الموجودة في البلدان األربعة
العاملة من أجل األزمة السورية.

نرى مستشفيات،
"للمرة األول
إسعاف ،وفرق طبية تعمل سوية،
بجهود منسقة ،وللمرة األول  ،يتعاون
جميع العاملين في مجال الصحة من
أجل التخطيط والتنفيذ إلستجابة عل
مستوى المحافظة ،وفي الوقت
المناسب".
نقابة األطباء المغتربين السوريةو
شريكة للتمويل اإلنساني

تبسيط نظام إدارة المنح وتمكين عمليات التخصيص
لم يخلو العام  2015من التحديات ،وخصوصا فيما يتعلق بتوزيع التمويل الذي تأثر بشكل كبير بالتعميم الشامل إلموجا عل المستوى الدولي ،وهو نظام
المحاسبة واإلدارة المالية الجديد لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية .هذا وقد تأثرت عمليتا التخصيص المعياريتين بالتأخير ألكثر من  90يوم
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لبعض الشركاء .وبالنظر إل التناقض الكبير بين عمليتي التخصيص ،تم اجراء المراجعات لنظام إدارة المنح من أجل تمكين التمويل اإلنساني من إدارة
مخصصات الطوارئ اإلحتياطية بشكل جيد جدا ،وتوزيع دفعات التمويل للشركاء في غضون ثمانية أيام من الموعد النهائي لرفع مقترحات المشاريع.
وتم جمع ونشر عملية التخصيص الجديدة واإلجراءات المتعلقة بالتمويل اإلنساني في دليل العمليات للتمويل اإلنساني المترجم للغة العربية.

المحاسبة وإدارة المخاطر
قام التمويل اإلنساني بعد انشاءه في العام  2014بتطوير إطار عمل للمحاسبة الذي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس اإلستشاري في شباط من العام
 ،2015الذي ساعد نائب منسق الشؤون اإلنسانية في التأكد من أن التمويل متناسب مع خطوط العمليات وأن شركاء التمويل اإلنساني يقومون بتحقيق
النتائج المرجوةحسب الخطط المتفق عليها مع الشريك في العقود المبرمة .يوجد أيضا خطوط إطار عمل صندوق التمويل اإلنساني في تركيا ،الذي
ستعمل عل أساسه عل إدارة المخاطر ،تقييم القدرات ،المراقبة وكتابة التقارير ،التدقيق والتقييم.

إدارة المخاطر
تعتبر ممارسات إدارة الخطر أساسية ،بما أن تمويل العمليات يتم عن بعد ،وبشكل كبير في المناطق تحت سيطرة المعارضة ،أي أنها في المناطق التي
يتعذر عل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية الوصول إليها  ،ولهذا تم تطوير إطار عمل إلدارة المخاطر من أجل تجنب وتقليل األخطار
الممكن حدوثها للتمويل اإلنساني تركيا والشركاء .ويركز إطار العمل عل الفهم ،التنبؤ ،والتعامل مع أي خطر من الممكن أن يهدد أو يعيق فعالية تحقيق
النقاط المخطط لها .حيث يقوم إطار العمل بتحديد األخطار المختلفة المتعلقة بنواحي اإلدارة اإلستراتيجية ،البرامجية ،والمالية من التمويل ،وبعد تحليل
احتمالية حدوثها ونتائجها ،يتم تطوير وتحديد استراتيجيات الحد والتقليل من الوقع والنتائج.
تقييم القدرات ومؤشر األداء
يجب عل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ،الخضوع لتقييم القدرات من أجل
تحديد كفاءتهم مناسبتهم لتلقي التمويل ولكي يتم التأكد من أن التمويل اإلنساني لديه
المعلومات الكافية عن الشريك لصنع القرار ألخذ القرار بأن هذا الشريك مناسب أم ال.
كما أن تقييم القدرات يساهم في دعم مستوى الخطر للشريك الذي من الممكن أن يتغير
حسب األداء في تنفيذ المشاريع .يتم استخدام عدة مؤشرات في مؤشر األداء ،منها تسليم
التقارير في الوقت المحدد ،تحقيق أهداف المشروع ،نتائج التدقيق ،الجرد المالي،
وزيارات المراقبة الميدانية التي تؤثر عل مستوى الخطر للشركاء.
قام صندوق التمويل اإلنساني في تركيا بالقيام بثالث جوالت من تقييم القدرات للشركاء
في العام  ،2015حيث تم استالم  98استمارة من الشركاء 82 ،من هذه اإلستمارات
كانت لمنظمات تقوم بالتقديم للمرة األول للتمويل اإلنساني ،باإلضافة إل  16آخرين
من المنظمات التي كانت تريد المراجعة لمستوى الخطر .قام التمويل اإلنساني مع العام
 2015بتقييم  98وقبول  74منظمة ،حققت  23منها التصنيف "أ" (الخطر المنخفض)
 21التصنيف "ب" (خطر متوسط) ،و  30حققوا التصنيف "ت" (خطر عالي) .قام
التمويل اإلنساني قبل القيام بكل عملية تقييم قدرات بأربع جلسات تدريبية من خاللها تم
تقديم تفاصيل العملية كاملة للمنظمات الراغبة بالتقديم .حضر هذه الجلسات التعليمية
 140مشاركا ،كما أنه تم عقد هذه الجلسات باللغتين العربية واإلنكليزية ،باإلضافة إل
توافر "أدوات تقييم القدرات" باللغتين العربية واإلنكليزية من أجل المنظمات السورية.

تصنيف الخطورة للشركاء المقيمين

التصنيف
C
30
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التصنيف
A
23

التصنيف
B
21

لم يتم تصميم أدوات تقييم القدرات من أجل إقصاء الشركاء المحتملين من التقديم عل التمويل ،بل تم تصميمها كأداة لدعم الشركاء في تحديد المواضع
الضروري التي يجب العمل عل تحسينها .ويعط للشركاء الذين اعتبروا غير مناسبين للدعم فترة اضافية مع مالحظات من أجل اعطاءهم فرصة لتقديم
استمارات تقييم قدرات أخرى في الستة أشهر التي تلي التقديم األول لتقييم القدرات .فقد تم تقديم مالحظات تفصيلية عن المواضع التي ينبغي العمل عليها
وتحسينها لـ  20منظمة من التي لم يتم قبول تقييم قدراتها األول.
صممت أداة تقييم القدارت لتغطية سبع مواضع ،مستهدفة مراجعة النظام المؤسساتي ،الحوكمي ،اإلستجابة التقنية ،التمويل ،التنسيق ،المراقبة ،القسم
اللوجيستي ،والمقدرات المالية للشركاء .يتم اعطاء نتيجة نهائية للمنظمات\الشركاء بإستخدام نظام التقييم والترجيح .ويقوم النظام بمساعدة صندوق التمويل
اإلنساني والشركاء من تحديد المواضع الضروري العمل عليها وتحسينها  .كما أن التمويل اإلنساني يشجع القطاعات والمنظمات الغير حكومية الدولية
مساعدة الشركاء في تحديد هذه المواضع .ومن غير المفاجئ ،اكتشاف أن اإلدارة المالية ،المراقبة واإلستجابة التقنية ،هي المواضع األكثر حاجة لتطويرها
كما يبين الجدول التالي.
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المراقبة وكتابة التقارير
تعتبر المراقبة وكتابة التقارير من ضمن أساسيات إطار عمل المحاسبة للتمويل اإلنساني ،حيث أن الهدف األساسي للمراقبة وكتابة التقارير في التمويل
اإلنساني هو التأكد من امتالك الشركاء المنفذين القدرة الكافية من أجل القيام بنشاطات المراقبة وكتابة التقارير ،باإلضافة إل التأكد من القدرة عل ايجاد
سياق يمكن من خالله التأكد من دقة التقارير المرفوعة للمنظمات المستقبلة للدعم  .وعل ذلك تم تطوير خطة عمل للمراقبة وكتابة التقارير في العام
 ،2015من أجل تحقيق هذه األهداف .تقد خطة العمل بتقديم النشاطات المستهدف تنفيذها بالتفصيل ،من أجل التأكد من التوقيت ومن نوعية نشاطات
المراقبة وكتابة التقارير ،اإلطار الزمني للتنفيذ ،وأدوار المراقبة وكتابة التقارير لجميع الممثلين عن التمويل اإلنساني.
تمتلك جميع المشاريع مواقيت محددة لكال كتابة التقارير المالية والسردية في نظام إدارة المنح ) ،(GMSكما تم الذكر حسب الطرق التشغيلية المذكورة
في دليل عمليات التمويل اإلنساني تركيا .تمت مراجعة وقبول من أصل  168تقرير ( 92تقرير سردي ،و  72تقرير مالي ،ومن أصل 74( 110
تقرير سردي ،و  36تقرير مالي) .واجهت عملية كتابة التقارير من قبل الشركاء مشاكل كثيرة أكثرها يتعلق باألزمة والوضع الحالي ،ومع ذلك قام
التمويل اإلنساني بجولتين من التدريبات للشركاء من أجل تمكين الدقة الزمنية والنوعية للتقارير المستهدف كتابتها ورفعها .استهدفت التدريبات أيضا
باإلضافة إل تمكين القدرات في مجال المراقبة وكتابة التقارير للشركاء المنفذين بعض المشاكل األساسية التي تواجه المراقبة وكتابة التقارير ،والتي
كانت قد تم تحديدها من خالل مراجعة التقارير.
لم يستطع التمويل اإلنساني من القيام بالمراقبة المباشرة بسبب نقص سبل الوصول إل سوريا .ولهذا ارتأى صندوق التمويل اإلنساني استخدام مراقبة
الطرف الثالث من أجل التأكد من القيام بسياق عمليات التمويل اإلنساني بشكل جيد .حيث أن مراقبة الطرف الثالث ستمكن التمويل اإلنساني من الحصول
بشكل مستقل عل معلومات مؤكدة عن حالة تنفيذ المشاريع التي تم اختيارها ،باإلضافة إل التشديد عل تقييم تحقيق بعض المخرجات المحددة من قبل
والتأكيد عل المعلومات الت ي تم رفعها في تقارير الشركاء المنفذين .تتضمن مراقبة الطرف الثالث زيارات ميدانية ،مقابالت لمصادر معلومات أساسيين،
ومراجعة مكتبية للوثائق ذات الصلة (مقترحات المشاريع ،التقارير السردية والتقارير المالية ....إلخ) .تم تمويل مراقبة الطرف الثالث تحت التخصيص
المعياري في العام  2014والذي تم تطويره في تموز  2015باإلضافة إل وضع نشاطات مراقبة من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في الربع الثاني
من العام .2016
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اإلنجازات
ملخص اإلنجازات حسب القطاع

تنسيق وإدارة المخيمات

9

7

مليون $5.9

مشاريع

شركاء

مخصص

هدف قطاع تنسيق وإدارة المخيمات إل تمكين النازحين داخليا ،تقوية مجال مساعدات إنقاذ األرواح ،والعمل عل إيجاد بيانات وتحليالت متوفرة ،كافية،
ومنتظمة .مستهدفا النازحي ن الذين يعيشون في المخيمات الدائمة والمتنقلة ،في المآوي الجماعية ،وفي المخيمات الذاتية اإلنشاء .قام التمويل اإلنساني
تركيا بتمويل تسعة مشاريع لقطاع إدارة وتنسيق المخيمات بما يعادل  5.9مليون دوالر أمريكي .تم اعطاء األولوية إلعادة تأهيل المخيمات ،نشاطات
التحضير للشتاء ،وتأسيس هيئات إدارة المخيمات.

المستفيدون من المشاريع الممولة من التمويل اإلنساني حتى التاريخ الحالي
تم الوصول ليهم
23%

المستفيدون

المجموع

فتيات

فتيان

نساء

رجال

75,604

14,365

16,633

21,925

22,681

تم الوصول إليهم

323,138

85,299

75,884

84,233

77,722

المستهدفون

23%

17%

22%

26%

29%

النسبة المئوية لمن تم
الوصول إليهم

المستهدفون
%70

مؤشرات المخرجات األساسية
%

14

الذي تم الوصول
إليه

المستهدف

321 %

12,853

4,000

110 %

4,404

4,000

219 %

13,015

5,925

104 %

277,019

264,245

توصيف المؤشر
عدد المستفيدين المباشرين من المجموعات األكثر ضعفا
عدد األسر التي استلمت مجموعات فرش األرض بالحص
متر طولي من الطرقات عل األقل تم فرشها بالحص

5,925

عدد النازحين داخليا ممن تلقوا مساعدا انقاذ األرواح

األمن الغذائي وكسب العيش

28

19

مليون $14.5

مشاريع

شركاء

مخصص

قام التخصيص المعياري للتمويل اإلنساني بتمويل المبادرات الزراعية ،التي تهدف إل استعادة القدرات اإلنتاجية لألسر من أجل تحسين األمن الغذائي
والمادي للمزارعين من ضمن المجموعات األكثر ضعفا ،ومربوا المواشي ،من خالل تقليل اإلعتماد عل المساعدات الخارجية .تم اعطاء األولوية أيضا
لدع م النساء المعيالت ألسر .بينما ركز التخصيص اإلحتياطي للطوارئ عل توزيع الوجبات الجاهزة لألكل والتوزيع اإلستراتيجي لطحين القمح لألفران.

المستفيدين الذين تم الوصول إليهم من قبل المشاريع الممولة من التمويل اإلنساني حتى التاريخ الحالي
المجموع
218,615

تم
الوص
ول
اليهم
%56

391,789
56%

فتيات

فتيان

النساء

المستفيدون

الرجال

47,679

43,676

Reached

99,325

95,969

103,260

93,235

Targeted

67%

64%

46%

47%

66,100

61,160

النسبة

المستهدفون
%44

مؤشرات المخرجات األساسية
%

الذي تم الوصول إليه

المستهدف

115 %

116,072

100,265

159 %

10,008

6264

100 %

10,526

10,526

100 %

235

235

15

توصيف المؤشر
عدد الناس الذين تحسنت قدرتهم عل الحصولل عل الخبز
عدد األسر الذين حصلوا عل المجموعات الزراعية
عدد المستفيدين الذين حصلوا عل وجبات جاهزة لألكل
عدد األسر الذين تلقوا دعم للماشية

المأوى\المساعدات غير الغذائية في الطوارئ

8

5

مليون $6.2

مشاريع

شركاء

مخصص

تمثلت أولويات هذا القطاع لدعم النازحين داخليا ،المجتمعات المضيفة ،العائدون من بعد نزوح ،واألفراد الذين هم بحاجة للمأوى
والخدمات األساسية في المخيمات على طول الحدود التركية .تم توجيه التمويل للمشاريع التي استهدفت التجهيز للشتاء والتوزيع
الفصلي .كما تم دعم مجال التخزين المسبق من خالل تخصيص الطوارئ اإلحتياطي بشكل إضافي .قان التمويل اإلنساني بالعمل مع
منظمات غير حكومية محلية ودولية ودعم  8مشاريع للمأوى والمساعدات غير الغذائية كما هو واضح في التمثيل البياني اعاله بقيمة
تعادل الـ  6.2مليون دوالر أمريكي في العام .2015
المستفيدون الذين تم الوصول إليهم
المجموع
73,040
تم الوصول
إليهم
%39

الفتيات

الفتيان

النساء

24,232

24,368

12,207

المستفيدون

الرجال
12,233

الذين تم الوصول إليهم

187,834

62,110

59,229

33,375

33,120

المستهدف

39%

39%

41%

37%

37%

النسبة المئوية للذين تم
الوصول إليهم

المستهدفون
%61

مؤشرات المخرجات األساسية
%

الذين تم الوصول إليهم

المستهدف

98 %

38,249

39,000

164 %

10,846

6,600

عدد المستفيدين من إعادة تأهيل المأوى

902 %

15,257

1,690

عدد العوائل الحاصلين عل المأوى المناسب

95 %

22,258

23,250

16

وصف المؤشر
عدد المستفيدين من المجموعات األكثر ضعفا

عدد األسر المغطاة حاجاتهم من المواد غير الغذائية

المياه ،التعقيم ،والصرف الصحي

12

10

مليون $5.8

مشاريع

شركاء

مخصص

قام التمويل اإلنساني بتمويل مشاريع المياه والصرف الصحي وخدمات النظافة من أجل تخفيف انقطاعات المياه وخدمات الصرف الصحي
المستمرة ،تقديم المساعدة العاجلة في ما يتعلق بالمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة للنازحين داخليا ،المجتمعات المضيفة ،والناس
في المناطق صعبة الوصول .تم اعطاء األولوية إلعادة تأهيل البنى التحتية للمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة واستمراريتها،
باإلضافة إلى التركيز على المدارس .للتأكد من قدرة النساء والفتيات على الوصول إلى هذه الخدمات في المناطق المحاصرة ،والمناطق
الصعبة الوصول .قام التمويل اإلنساني بتقديم  5.8مليون دوالر أمريكي لـ  12مشروع للمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة.
المستفيدين الذين تم الوصول إليهم من خالل المشاريع الممولة حتى التاريخ الحالي
المجموع

تم الوصول
إليهم
%21

الفتيان

الفتيات

المستفيدون

النساء

الرجال

208,666

55,231

44,102

60,319

49,014

الذين تم الوصول إليهم

1,011,971

255,072

218,848

299,329

238,722

المستهدفون

21%

22%

20%

20%

21%

النسبة المئوية لمن تم
الوصول إليهم

المستهدفون
%79

مؤشرات المخرجات األساسية
%

الذين تم الوصول إليهم

المستهدف

99 %

188,609

190,295

100 %

100

100

36 %

18,407

50,000

45 %

214,928

472,720

17

وصف المؤشر
عدد المستفيدين من إصالح شبكات المياه
النسبة المئوية لألسر القادرة عل الوصول لموارد المياه اآلمنة
عدد األفراد الذين تم الوصول إليهم بتوزيع اللوازم ،البضائع ،والمساعدات النقدية
عدد الناس الذين يتلقون خدمات المياه ،الصرف الصحي ،والتنقية

الصحة

25

13

مليون $14.5

مشاريع

شركاء

مخصص

قام التمويل اإلنساني من خالل التخصيص المعياري بتشجيع قطاعي الصحة والتغذية على الحصول على منهجية مشتركة مع التركيز
على دعم حزم الرعاية الصحية األولية ،برامج تغذية الرضع واألطفال الصغار على المستوى المجتمعي ،والنشاطات الخارجية المجتمعية.
قام التمويل اإلنساني بتمويل مشاريع تحت تصنيف الطوارئ مثل إدارة الصدمات ،التخزين ،والتأكد من المدخالت من أجل ضمان الحصول
على  24\7مستشفيات في الخدمة .بلغ اجمالي تمويل التمويل اإلنساني  14.5مليون دوالر أمريكي لـ  25مشروع صحة في العام
.2015
المستفيدين الذين تم الوصول إليهم من خالل المشاريع الممولة حتى التاريخ الحالي
المجموع

تم
الوصول
إليهم
%30

الفتيات

الفتيان

النساء

المستفيدون
تم الوصول
إليهم
المستهدفون

الرجال
الذين

367,166
1,225,000

56,481
249,855

67,361
229,209

121,019
456,198

122,305
289,738

30%

23%

29%

27%

42%

النسبة المئوية لمن تم
الوصول إليهم

المستهدفون
%70

مؤشرات المخرجات األساسية
%

الذين تم الوصول إليهم

المستهدف

106 %

1702

1596

121 %

12169

10000

69 %

3120

4464

عدد اإلستشارات الطبية التي تم تقديمها في األنشطة الخارجية

62 %

2878

4590

عدد المرض الذين تم اخالئهم

18

وصف المؤشر
عدد المرض المعترف بهم ويتم ادخالهم
عدد المستفيدين الذين تلقوا الخدمات الطبية

التعليم

10

9

مليون $2.4

مشاريع

شركاء

مخصص

قامت مشاريع قطاع التعليم بوضع نوعية التعليم المتركزة حول الطفل ،والمنهجبات التفاعلية واآلمنة موضع األولوية .تم تنفيذ مشاريع
تقدم محتويات تعليمية رسمية وغير رسمية .قام التمويل اإلنساني بتمويل  10مشاريع تبلغ قيمتها  2.4مليون دوالر أمريكي من أجل
توزيع اللوازم المدرسية ،تدريبات المعلمين ،حمالت التوعية بما يتضمن حملة العودة إلى المدرسة ،اعادة تهيئة مساحات التعليم ،تنفيذ
نشاطات تعليمية متنقلة ،وتوزيع مواد األمان والسالمة.
المستفيدون الذين تم الوصول إليهم من خالل المشاريع الممولة حتى التاريخ الحالي
تم
الوصو
ل إليهم
%32

المجموع
18,423

الفتيات

الفتيان

النساء

10,807

7,045

221

المستفيدون

الرجال
350

الذين تم الوصول إليه

58,024

30,103

26,542

740

640

المستهدفون

32%

36%

27%

30%

55%

النسبة المئوية لمن تم
الوصول إليهم

المستهدفون
%68

مؤشرات المخرجات األساسية
53.1%

الذين تم الوصول
إليهم
700

1319

90.7%

1270

1400

عدد الطالب الذين تم تقييم مستواهم بفحص سبر

117.9%

1509

1280

عدد الطالب المنخرطين بشكل رسمي وبشكل غير رسمي بالعملية التعليمية بإنتظام

107.1%

10253

9570

عدد البرامج التعليمية

%

19

المستهدف

وصف المؤشر
عدد المدارس ومساحات التعليم المؤقتة التي تمت إعادة تأهليها

الحماية

11

10

مليون $2.3

مشاريع

شركاء

مخصص

قامت مشاريع قطاع الحماية بالتركيز عل تخفيف اآلثار السلبية لألزمة وزيادة مستوى الحماية ،مركزة عل زيادة التوعية والمناصرة ،وزيادة سبل
الوصول لخدمات الحماية ،خصوصا حماية الطفل ،والعنف القائم عل النوع اإلجتماعي ،باإلضافة إل استهداف زيادة قدرات الحماية لدى الشركاء
السوريين .قام التمويل اإلنساني بتخصيص  2.3مليون دوالر لـ  11مشروع ،باإلضافة إل أن التدخالت كانت قد تضمنت التوعية بمخاطر األلغام في
المجتمعات المعرضة لخطر األجسام غير المتفجرة ،حيث ينبغي رفع الوعي للعديد من تقنيات األمان من أخطار األجسام غير المتفجرة للسوريين،
وخصوصا األطفال.

المستفيدون الذين تم الوصول إليهم من خالل المشاريع الممولة حتى التاريخ الحالي
المجموع

تم الوصول
اليهم
%1

المستهدفون
%99

الفتيات

الفتيان

النساء

422

9,897

4,911

4,382

815,336

213,252

199,608

224,967

1%

2%

2%

0%

المستفيدون

الرجال

182

الذين تم الوصول
إليهم

177,509

المستهدفون

0%

النسبة المئوية للذين
تم الوصول إليهم

مؤشرات المخرجات األساسية
الذين تم
الوصول إليهم
1800

2000

عدد األطفال الذين يحصلون عل خدمات الحماية

43 %

814

1892

عدد األطفال المستفيدين من المساحات الصديقة للطفل

101 %

12687

12550

88.7%

4436

5000

%
90 %

20

المستهدف

وصف المؤشر

عدد األطفال الذين يتلقون الدعم النفسي اإلجتماعي
المستفيدين القادرين عل الوصول إل طرق اإلبالغ والشكوى

.5الخاتمة والخطوات المستقبلية
خاتمة
في تقرير الهيئة العليا 2015تحت عنوان" :من المهم جدا أن تفشل  -التعامل ومأل الفجوة المالية في العمل اإلنساني" تم ذكر أنه" :لن يقود استثمار
القدرات وتضمين الممثلين المحلي إل مكاسب قصيرة المدى فقط ،ولكن ستؤدي أيضا إل الترويج للعناصر المحلية ،تنمية المجتمع المدني المحلي بشكل
عام  ،باإلضافة إل زيادة القدرة المجتمعية عل التعامل مع المشاكل في المستقبل ".وبوضوح أكثر كان هذا هو األمر األساسي الذي تم تعلمه من صندوق
التمويل اإلنساني للعام  ،2015الذي يعد الثالث عالميا من بين صناديق التمويل اإلقليمية في العام  .2015ولم يقد التركيز عل وضع بناء القدرات
للمنظمات السورية غير الحكومية إل مكاسب فعالة فقط ،بل كانت قد ساعدت في تمكين الوصول إل المناطق المحاصرة والمناطق الصعبة الوصول
باإلضافة إل التمكين الكبير للتنسيق عل المستوى المحلي ومستوى منهجية كل سوريا.
أثن أيضا تقرير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "تقرير تقييم سوريا" 3عل تحسين صندوق التمويل اإلنساني لبناء القدرات فورد في
التقرير" :من الواضح أنه تم استخدام التمويل بشكل استراتيجي ،مثال :تم استخدامه لبناء قدرات المنظمات السورية غير الحكومية ولدعم عملها ".واختتم
كتاب التقرير قائلين :بأنه أن يقوم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،يجب أن يكون عل المستوى الدولي "يجب أن يصبح بناء قدرات
المنظمات غير الحكومية المحلية ،جزاءا ثابتا من أداوت عمل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية".
وبالرغم من أنه ال يزال من المبكر الحكم عل أن الجهود المبذولة ساهمت في زيادة "قدرات الناس من أجل التعامل مع األزمات المستقبلية" تظهر
المؤشرات المبكرة عل أن صندوق التمويل اإلنساني يركز عل تحقيق اإلستمرارية في المجتمع وتقليل اعتماده عل المساعدات اإلنسانية الخارجية مثل
وجبات الطعام الجاهزة لألكل ومياه الشرب .باإلضافة إل أن نشاطات التحضير للشتاء والتخزين المسبق ،ساهمت في رفع جاهزية المجتمعات والممثلين
اإلنسانيين السوريين.
ما تم ذكره أيضا في تقرير الهيئة العليا  " :بأنه يجب ترك النقاشات عما اذا كان الممثلون الدوليون أم المحليون هم األفضل ،بل يجب عل الجميع أن
يكونوا مناسبين للتعامل مع البيئة المحيطة ،ويحدث هذا بجهود المانحين والمنظمات الدولية في تطوير تقنيات التمويل من أجل الترويج للمحليين.".
وينطبق هذا أيضا عل العمليات عبر الحدود ،حيث قامت الجهات والمنظمات المحلية بإعطاء الشرعية وتسهيل الوصول ،باإلضافة إل أن الشركاء
الدوليين من المنظمات غير الحكومية لصندوق ا لتمويل اإلنساني ،ساهموا في تقديم الخبرات والمهارات بشكل كبير في حاالت الطوارئ ،الذي ال يعد
مهما من أجل النجاح فقط ،بل أنه مهم أيضا في بناء القدرات المحلية.
تعتبر تقوية الشراكات وآليات التنسيق ،باإلضافة إل العالقة بين البن التنسيقية والتمويل اإلنساني ،أمورا أساسية في نجاح عمليات التمويل ،عل
الصعيدين اإلستراتيجي عن طريق التأكد من أن أولويات التخصيص تتفق وخطة اإلستجابة اإلستراتيجية ،وعل الصعيد العملياتي بالتأكد من عمليتي
المراجعة وتوزيع الدفعات المالية للمشروع تحصل في الوقت المناسب .من الجدير ذكر انخراط صندوق التمويل اإلنساني في آليات التنسيق مثل مجموعة
التواصل اإلنساني ،مجموعة قطاع التنسيق المشترك ،والقطاعات .وتطوير هذا التكامل واإلنخراط سيكون من الخطوات المهمة لنجاح تمويل ،2017
حيث تؤكد عمليات التمويل عل اإلنتقال من البناء والنمو إل التوحد والتمكن من إدارة المخاطر.
أصبح صندوق التمويل اإلنساني أداة تمويل انساني أكثر مرونة واستجابة بسبب دعم أصحاب الشأن بما يتضمن الشركاء ،القطاعات ،والمانحين في العام
 ،2015وهي أيضا أداة من أجل تطوير تضمين وخلق الشراكات بين الممثلين اإلنسانيين ،والذي بدوره قاد للمزيد من سبل الوصول اإلنسانية ،تنمية
المجتمع المدني السوري ،تقوية آليات التنسيق وتنمية الدور القيادي لنائب المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية ،وبالرغم من جميع العوائق التي تم ذكرها
أعل  ،بقي صندوق التمويل اإلنساني أداة تمويل فعالة.

خطوات مستقبلية
من المهم لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية التعلم من التجارب والتعامل مع المشاكل التي حدثت في العام  ،2015من أجل توحيد وتنمية
صندوق التمويل اإلنساني ،وتتضمن هذه المشاكل التأخير في توزيع دفعات التمويل ،وتقوية إدارة المخاطر عن طريق المراقبة وكتابة التقارير .كانت
بعض المشاكل تتعلق بالنظام وذلك بسبب طرح نظام (اإليموجا) عالميا ،وهو نظام المحاسبة واإلدارة المالية المعتمد من مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية ،من أجل الحد من تد فق المشاكل لنظام إدارة المنح ،التي تم التعامل معها جميعا في الوقت الحالي .ولهذا ينبغي أن يكون التركيز في
العام  2016عل توحيد التمويل ،والتعامل مع العناصر "اإلنسانية" لهذه التحديات ،مثل قدرات أصحاب الشأن ،والمعرفة بأنظمة التمويل اإلنساني،
السياسات ،واإلجرا ءات ،من أجل تحسين قدرة وحدة صندوق التمويل اإلنساني عل إدارة كال المخاطر وأداء الشركاء .وفي هذا السياق ،قام صندوق
التمويل اإلنساني في تركيا ،بتحديد "الهدف اإلستراتيجي" التالي:
"تمكين أداء التمويل اإلنساني من أجل دعم عمليات "عبور الحدود" للمثلين اإلنسانيي ن العاملين في سوريا ،عبر الشراكات ،التعلم
المعايير من أجل ممارسات أفضل".

المستمر ،وتوحيد

 2الهيئة العليا لصندوق ا لتمويل اإلنساني :تقرير لألمين العام في شهر كانون الثاني من العام 2016
" 3تقييم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية حول الوضع السوري" مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية -آذار 2016

21

ومن أجل تحقيق الهدف اإلستراتيجي الذي تتم ذكره أعاله ،قام صندوق التمويل اإلنساني بتحديد أربعة :بنود وظيفية" ،مرفقة بمخرجات ستساهم في
توحيد عمل صندوق التمويل اإلنساني في األربع مواضع ،استنادا عل خطة العمل الموضوعة من قبل وحدة التمويل اإلنساني للعام .2016
البنود والمخرجات الوظيفية
بند البرامج :تدعيم دورة عمل برنامج صندوق التمويل اإلنساني ،من خالل اعطاء الصبغة المؤسساتية لسياسة التمويل اإلنساني واجراءته (بما يتضمن
اإلرشادات العالمية ،ودليل العمليات) من أجل مساعدة الشركاء المنفذين ،والقطاعات.
والعمل في هذه المنطقة سيساعد عل زيادة اإلستيعاب والتبني لدليل عمليات صندوق التمويل اإلنساني المعياري وإرشادات صناديق التمويل اإلقليمية
المشاركة مع جميع أصحاب الشأن ،المفترض أن يطوروا البرنامج وإدارة المنح عل المدى البعيد .سيقوم التمويل اإلنساني من أجل دعم هذا الهدف
وايجاد استيعاب أكثر ألهداف التمويل اإلنساني ،بتطوير خطة تواصل مرفقة بمنتجات يتم مشاركتها وتحديثها بشكل منتظم من اجل ابقاء أصحاب الشأن
عل علم بآخر التطورات .ستساعد خطة التواصل أيضا في نقل الموارد ونشاطات المناصرة من قبل وحدة التمويل اإلنساني.
بند المالية واإلدارة :تطوير وتدعيم االجراءات المالية واإلدارية الداخلية ،والقدرات الخارجية للشركاء المنفذين ،مما يؤدي إل إدارة فعالة للموارد المالية
لصندوق التمويل اإلنساني.
سيكون من المهم تنمية الفعالية واإلستجابة المالية عل مستوى وحدة صندوق التمويل اإلنساني ومستوى نيويورك ،من أجل نجاح وسمعة صندوق التمويل
اإلنساني عل مستوى تركيا والعالم .ويعد التأخير في تسليم الدفعات خطرا ليس عل التسليم للداخل فقط ،بل أيضا عل اإلستقرار المادي للشركاء
وخصوصا المنظمات المحلية غير الحكومية التي تمتلك موارد محدودة للتمويل .ويعد تطوير اإلدارة المالية للشركاء حسب تقييم قدرات صندوق التمويل
اإلنساني ،موضعا مهما ستأخذ وحدة التمويل اإلنساني دورا لدعمه في العام .2016
بند الشراكة وبناء القدرات :بناء قدرات ال شركاء المنفذين من أجل الحصول عل التمويل اإلنساني من خالل التقييم والبناء المستمر للقدرات مع التركيز
عل المنظمات السورية غير الحكومية.
قام التمويل اإلنساني تحت هذا البند بتطوير إطار عمل وخطة ستطور وتنفذ وتقوم بالمراجعة بإستشارة الشركاء والقطاعات .سيتم تطوير مناهج تدريبية
حسب متطلبات تطوير أداة تقييم اإلحتياجات ،باإلضافة إل أن صندوق التمويل اإلنساني كما في العام  ،2015سيقوم بعقد جلستين ألخذ شركاء جدد
بالتوافق مع خطة اإلستجابة اإلنسانية .وسيكون احد أهم أهداف العمل في العام  2016هو طرح مؤشر األداء ،والتأكد من توافقه مع السياق ،وتنفيذه
وتضمينه في أداة تقييم القدرات.ومرة ثانية ،بالرغم من أنها أداة لدعم إدارة المخاطر يبق التشديد عل سياق أنه سيتم استخدامه كأداة لبناء القدرات.
بند المحاسبة وإدارة المخاطر :من أجل زيادة المحاسبة من خالل التقليل من المخاطر المرتبطة بالتمويل (اإلستراتيجية ،البرامجية ،والمالية) من خالل
استخدام فعال للمعلومات المولدة عبر المراقبة وكتابة التقارير.
وستكون المخرجات لهذا البند - :تحسن نوعية ومواقيت المراقبة وكتابة التقارير للشركاء ،مراقبة عن بعد مناسبة وأنظمة تأكيد ،مثل :تطوير واعطاء
الصبغة المؤسساتية لمراقبة الطرف الثالث .سيتم توقيع عقد مراقبة الطرف الثالث لتخصيص العام  2014للمشاريع في الربع األول من العام ،2016
وسيقوم صندوق التمويل اإلنساني بالعمل مع الطرف المتعاقد معه من أجل تطوير منهجية مراقبة طرف ثالث مناسبة لمشاريع العامين  2015والـ
 . 2016وعند انطالق عمل مراقبة الطرف الثالث ،ستقوم وحدة التمويل اإلنساني بالعمل مع الشركاء لتطوير طرق مراقبة النظراء.
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مراجع أخرى
صفحة الويب لصندوق التمويل اإلنساني في تركيا
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/hpf
مؤشر النوع اإلجتماعي لإلستجابة عبر الحدود
http://www.humanitarianresponse.info/themes/gender/the-iasc-gender-marker
مجموعة أدوات تقييم القدرات
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/document/hpf -turkey-capacity-assessmenttool-box
استجابة منهجية كل سوريا
https://www.humanitarianresponse.info/operations/whole-of-syria
صفحة الويب لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 https://ochanet.unocha.org/تحت قائمة النشاطات األساسية\صندوق التمويل اإلنساني ،يوجد مخزن للتقارير السنوية ،الرسوم البيانية،
ومنتجات وأداوت مفيدة أخرى.
قسم تنسيق صندوق التمويل لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
http://www.unocha.org/what-we-do/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds

للتواصل وإلبداء المالحظات:
يجب نسخ جميع المراسالت لوحدة صندوق التمويل اإلنساني ( .)ochaHPF@un.orgيتوافر هذا البريد اإللكتروني لتلقي الرسائل من أصحاب
الشأن الذين يعتقدون انه لم تتم معاملتهم بشكل جيد في أي جزء من أجزاء عملية التمويل اإلنساني .سيقوم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
بالجمع ،المراجعة ،واتخاذ اإلجراءات وعند الحاجة رفعها لنائب المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية ،الذي بدوره سيتخذ القرار باإلجراء الالزم.

23

